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ن یو در دداشته ان یرانیا یباستاندر فرهنگ شه یو نظافت ر یزیتم

-نییآ از یکی یانکتشده است، خانهاد ی یاز آن به فراواننیز اسالم مبین 

 تمام خانه و ن،یین آیبندند. در ایبه آن پاایرانیان ه کاست  ینوروز یها

ا بمردم و شده ز یشستشو و تم ،یریل آن در آستانه نوروز گردگیوسا

 مردم بر این .کنندیدن سال نو میخود را آماده رس ،نو یهادن لباسیپوش

باور بودند که با سوزاندن وسایل کهنه، قدیمی و بدون استفاده، در مراسم 

  چهارشنبه سوری، از بیماریهای واگیردار در امان می مانند.

ه یاز بزرگان در توص یادیزسفارشهای و  ن اسالم سخنانین مبیدر د

د. انردهکر کمان ذیرا نشدددانه ا پاکیزگیو اد شدددده یو نظافت  یزیه تمب

ست و  یتعال یخدا»ند: یفرمایم (باد بر اوخدا درود ه ک) اکرمپیامبر  شبو ا خو

. را دوسدددت دارد یزگکیزه اسدددت و پاکیخوش را دوسدددت دارد، پا یبو

 (.437ص )نهج الفصاحه،« ... دیزه نگهدارکیتان را پایهاآستانه خانه ،نیابنابر

 5S یمعرف

5S  که مه ژاپنی اسدددت  بان مخفف پنج کل  عنوان به یارسدددپدر ز

. این نظام دارای پنج مرحله شددودمیشددناخته  «ارکط یمح یسددامانده»

ندهی،  -1از: متشدددکل  ما             پاکیزه سدددازی، -3نظم و ترتیب،  -2سدددا

بوده که با هدف ایجاد  فرهنگ سازی و انضباط -5استاندارد سازی و  -4

 گردد.زیرساخت مناسب و بهره ور در محیط کار پیاده سازی می

 5Sمقدمات و پیش نیازهای پیاده سازی نظام 

نظام آراسدددتگی و بهسدددازی محیط کار، قبل از اارا، کامال : آگاهی -

 آن برای همگان روشن گردد.لزوم فلسفه و  ،درک شده

این اصدددول را پفیرفته و  ،رغبتکارکنان با میل و : تمامی انگیزش -

 بکار گیرند.

، به تناسب وضعیت سازمان و 5Sروش اارایی مراحل : سازیپیاده -

 تدوین شده و به اارا درآید.به صورت غیر تجویزی، 

 مدیریت ارشد باید تعهد عملی خود را به این نظام نشان دهد. :تعهد -

 
 5Sاصول 

 یسامانده -1

ساسازمان  یک یاجزاه یلکنظم دادن به » شنا و  فیلکن تییتع ،ییبا 

 «یضرور ریاقالم غخارج نمودن 

 :است ن صورتیو برخورد با اقالم بد یبندن راستا دستهیدر ا

 شته حدایک ه درک یاقالم ضروری: اقالم غیر ار بیکثر کسال گف

ته فاده قرار گرف ند )از قبمورد اسدددت عنکل زونیا با اطال ات ها 

به عنوان اقالم  (غیره دسددتگاه تلفن خراو و ،مازاداسددتفاده و بی

 .گردنداز محل کار خارج می ،یرضروریغ

 مه بار مورد یکر یماه اخ یکه در ک یاقالم ضررروری:اقالم نی

ستفاده قرار گرفته ستگاه منگنه بزرگ،اند )ا ها و اتالوگک یبرخ د

 یار به صورت مناسبکط یبوده و در مح یمه ضروری( اقالم نغیره

 .شوندیم یسامانده

  :د شتر موریا بیبار یکا هر هفته یه هر روز ک یاقالماقالم ضروری

ستفاده قرار م ضروریگیا سترس بوده و  یرند اقالم  همواره در د

 گیرند.قرار می
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ستفاده از   یسامانده یبرامناسب  یروش (Red Tag) برچسب قرمزا

درصددورت  5Sم یت در این روش. اسددتار کط یمحغیرضددروری در ا یاشدد

سا ش ییشنا ضروریا غیا صبآن یبر رو ،یر سب قرمز ن نماید. می ها برچ

این شیء در مکان مناسبی قرار »واود برچسب قرمز به این معنی است 

نیازهای مقطعی و  گیری شددود.و باید در خصددوص آن تصددمیم« ندارد

قرارگیری اقالم در محلهای نامناسددب، به مرور زمان مواب انباشددتگی و 

 گردد.شده که با برچسب قرمز چنین وضعیتی مرتفع مینظمی بی

 بینظم و ترت -2

ه ک یبه نحو یسررازمناسررب و مرتب یهاانکاء در میقرار دادن اشرر»

 «نمودن وجه استفاده یها به بهتربتوان از آن

بدون  ،ازیمورد ن یایار بردن اشکفتن و بای یاست برا یب راهیو ترتنظم 

ر اکدر  یمنیاارتقای جاد آرامش و ین امر به ایاهوده. یب یانجام استجوها

سازمان خدمات عملکرد و توسعه کیفیت  بهبودنموده و مواب  کمک

ق نصب یمشخص خود از طر یدر اااز اقالم  یکاستقرار هر  گردد.یم

 ازاقالم، خطوط در دور رسم با  ،ن محل استقرارییو تعآن س کع یا نوشته

اارای این تکنیک منجر به . باشداین مرحله می مناسبهای یکنکت

ع نبود تشخیص سریبازیابی سریع، الوگیری از اابجایی و بهم ریختگی و 

 .گرددمیدر اای خود، اقالم 

 یساززهکیپا -3

 «یها و مواد خارجیاز آلودگ ایردن اشکزه کید و پایختن زوایدور ر»

در این مرحله محیط عمومی سازمان نظافت و پاکسازی شده و هر گونه 

 ،انهدداکددزات و میتجه ،از لوازم یبرخ گردد.آلودگی از آن خددارج می

. شدددوند ینگهدار یآلودگ و عاری از هر نوع بسدددیار پاکیزهبایسدددت می

ست  ساقا یرا دقاین مکانها و تجهیزات ه کضروری ا  بهو  هیی نمودشنا

 .رت نیاز مورد تعمیر و اصالح قراردادپاکیزه و در صو ایصورت ویژه

در اینجا هدف صرفاً نظافت و پاکیزگی سازمان نبوده بلکه هدف اصلی، 

شدمیار کط یها در محیآلودگ یاشهیحفف ر  یاشهیحل ر به منظور. با

ش  و« پارتو»، «علت و معلول»مانند نمودار  ییابزارهااز می توان  ،التکم

جاد یاگردد که برای پیشددنهاد می .اسددتفاده نمود« پنج چرا» یکنکا تی

شار نگ ز»با تعیین زمانی به عنوان  یساززهکیدر انجام پا یت همگانکم

5S »دادن امر اختصاص یاار روزانه را به کقه از زمان یچند دق. 

 یاستانداردساز -4

 «یزگکیب و پایترت ،نظم ،یساماندهمداوم نترل و اصالح ک»

. مدیر با رویکردها استوظیفه اصلی استاندارد سازی، متواه مدیریت 

مقرراتی خالق و نوآورانه، محیطی و تدوین  های مناسدددبو چکلیسدددت

 گردد.وری میساختارمند ایجاد کرده که منجر به توسعه و ارتقای بهره

هت رسدددیدر ا له ا به ین مرح مان، ینظم عموم یکدن   در سددداز

ستانداردها سب ب ییا سازمان یمح امتنا د توانیه مک ،گرددیم میتنظط 

ن ییا تعیها و دمان آنیزات و چیتجه ،لیفضا، وسا یاستانداردساز :شامل

 یزو استانداردسا یبندار، طبقهکط یمح یبا نظام ساماندهف مرتبط یوظا

صب یینات، تعیرنگها و تزئ سنل اان و ن صات هر فرد و پر شخ ن و یگزیم

 باشد. غیرهت حضور در محل خدمت و یوضع

 و انضباط یسازفرهنگ -5

 «فه خاصیوظ یکجهت انجام  ییهاییآموزش عادات و توانا»

سددازی، اایگزینی عادات به شددکلی اسددت که افعال به صددورت فرهنگ

شددیوه های صددحیج و دقیق انجام کار  درسددت و صددحیج انجام پفیرد.

توان از میبایسددت آموزش داده شددده و تمرین گردند. برای این کار، می

جاد انگیزه برای پیروی از آنطریق وضدددع مقررات  نگ و ای ها، فره

 ساماندهی محیط کار را در سازمان نهادینه نمود.

شی دوره یبرگزارمانند:  یهایتوان از شدیوهبرای این مهم می های آموز

 قیزش از طریش انگیافزا، عمومی و تخصصی هایکوتاه مدت و بازآموزی

 نصبم سازمان، یدر تقو یانکن روز خانه تییتع ،دهان واحیجاد رقابت بیا

 برد.رانه بهرهیشده و غافلگ یزیربرنامه یهایابی، ارز5Sتابلو اعالنات 

 

 

 5Sنقش مدیریت در نظام 

ندهی محیطبخش عمده مسدددیولیت ما با سدددا باط  برعهده  ،ها در ارت

باشد. مدیریت ارشد می بایست منابع مورد نیاز )شامل: مدیریت ارشد می

نیروی انسدددانی، زمان اارا، تجهیزات و ابزار آوت و غیره( اهت اارای 

را تامین و در اختیار کلیه سطوح قرار دهد. همچنین تعهد  5Sنظام مند 

یت عملی خود را نسدددبت به اارای این نظام نشدددان داده و ضدددمن رعا

در فرآیند اارا و پیاده سازی، به عنوان مجری، بخشی  5Sاستانداردهای 

ا ها راز فعالیتها را بر عهده گرفته و تحت نظارت مسدددیولین )که خود آن

برگزیده اسددت( اقدام نماید. بکارگیری اصددول کار تیمی از دیگر وظایف 

 باشد.میدر زمان اارای نظام ساماندهی محیط کار مدیریت ارشد 
 

 ساماندهی محیط کار اولین گام در راستای تحقق تعالی است. 
 

 
 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق 

info@NikiCert.com .برای ما ارسال فرمایید 

احمد ، 5S یزیو مم یاده سازیپکتاو  بع:من

 ران امروزیانتشارات مدان/یاعفر

 ، اصغریحاای ابراهیم، صحافی، رفیعی، ضیائی تهیه کنندگان:
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